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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 12. november 2018
kl. 19.00 – 21.00
Birgitte sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: JS?
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.

1. Meddelelser:
Elevråd:
Skoleledelsen: Orientering om overgang fra børnehaver til SFH/skole
(bilag vedhæftet)
Formand:
Lærerråd:
SFH:
Øvrige – herunder FRO:

2. Sneregler 2018 (bilag vedhæftet)
Orientering og indstilling
3. 10-finger system
Drøftelse og indstilling
4. Skolebestyrelseskursus den 31/10 (bilag vedhæftet)
Drøftelse og indstilling
Opfølgning på de ting vi snakkede om.

5. Ansættelse af ny leder

6. Julefrokost

Orientering og evt. indstilling

Forslag til afholdelse
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7. Evt:

8. Punkter til de næste møder:
IT - læseplan. (et senere møde)?
Dele af helhedsplanen.
Kommende møder: 10/12, 14/1, 18/2, 11/3, 8/4, 11/6

9. Lukket punkt.
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Passagen fra børnehave til SkoleFritidsHjem til skole
ÅRSHJULET 2018-2019
periode
Maj til maj

Oktober til maj
oktober

Onsdag,
den 14. november
Sidste kvartal
november
3. december
10. december
januar

januar
januar
januar
23 januar

opgave
Beskrive tiltag for
barnets kompetencer
for at være
alderssvarende til
skoledelen i henhold til
læreplanstemaer.
Børnebesøg hos SFH og
eller 0.klasserne
Punkt10 gruppen
mødes til evaluering
samt fremadrettet
planlægning
Forældre Infoaftenmøde på
SFH/skole kl. 19-20.30
Sprogvurdering,
trivselsvurderinger
samt førskole-samtaler
”Åben konsultation”
kaffe i børnehaverne.
Julehygge på SFH/
skolen kl.
Hvad virker?
Nye tiltag
Midtvejsevaluering i
PUNKT10
Børnehaverne har hver
især en morgenåbning
på SFH
Skole indskrivning
”Åben konsultation”
kaffe i børnehaverne.
Skovaktivitet med SFH
kl. 10 til 12

initiativtager
børnehaverne

Børnehaverne
Indkald i outlook
Børnehaver, SFH og
skolen
SFH/skole
Børnehaverne
Begge børnehaver
inviterer SFH og
bh.kl.lederne
SFH
Indkald i outlook
Børnehaver, SFH og
skolen
Børnehaverne /SFH
Forældre
Begge børnehaver
inviterer SFH og
bh.kl.lederne
SFH

30. januar

Skovaktivitet med SFH
kl. 10 til 12
Fotomagnet med
billeder til brug i SFH
Børnehavebørnene på
SFH besøg fra kl. 12 –
16.30
Forældrekaffe med
”Åben konsultation” fra
kl. 15 til kl. 16.30
børnene afhentes på
SFH
Maj børnene begynder
på SFH
Overleveringsmøde
kl. 13.10-16.30

SFH

juni

Klassedannelse

SFH / Skole

4. juni

Majbørn har byttedag i
nye 0.klasser

Skole / SFH

6. juni

Info-aftenmøde for
Skole
kommende forældre
Sommerfest kl.17-19.30 SFH/Klub

marts
1. april
9. april

1. maj
23. maj

20. juni

SFH / Børnehaverne
SFH

SFH
SFH/skole/børnehaverne

Sneregler 2018-2019
(De gamle regler er lavet før vi havde hoppepuden)
1) Når der er sne, trækker mindst den ene gårdvagt ned til
området syd for skolen. En god placering er på cindersbanen.
Gårdvagten bestemmer om aktiviteter med sne kan foregå eller
om der er for vådt eller iset.
2) Generelt må man kun bygge med sne rundt om på skolens
arealer.
3) Syd for hoppepuden og Sydfløjen kan der kastes med sne. Man
må ikke slås, holde fast i hinanden eller lignende. Man må ikke
trække folk ind i området.
4) På boldbanen indenfor cindersbanen er der ”Vaskeplads”, hvor
man kan lege vildere. Man skal kun deltage, hvis man kan styre
sig, så man ikke skader andre. Ligeledes skal man kunne tåle at
lege vildt. Man må ikke trække folk ind i området.
5) Ved både 2 og 3 skal ”Jeg giver op” respekteres. Man skal lade
eleven forlade området.
6) Hvis der opstår problemer, skal man kontakte en gårdvagt og
ikke lave selvtægt!

Skolebestyrelseskursus den 31/10-2018.
Tillid og respekt for hinandens opgaver – formand og skoleleder.
Opgaven er at føre tilsyn med økonomi og prioriteringer gennem principper.
Tilsyn føres ved at spørge skolens ledelse og sidenhen en redegørelse
Principperne er centrale i samarbejdet.
Et princip er en grundtanke om hvilken retning en skole skal bevæge sig i.
Princippet udtrykker mål, værdier og praksis, som ledelse og personalet skal fortolke.
Principperne skal være realistiske i forhold til budgettet.
Informations- og kommunikationsniveau.
Alene formanden repræsenterer skolebestyrelsen mellem møderne.
Skolebestyrelsen skal/kan ikke blande sig i enkeltsager. Man kan bede om en redegørelse.
Udtalelsespligt til byråds spørgsmål, udvikling osv.
Forretningsorden – sidst revideret hos os i 2014.
Gode mødeværktøjer. Møde normer, prioriteret dagsorden, Årshjul, beslutningsreferat, tydelig ordfører,
referent, dialogværktøjer.
Erling Andresen: Eleverne ønskes inddraget i skolebestyrelsesarbejdet.
----------------------------------------------Forældreinvolvering breder sig i forældrerådene, ved selvstændige arrangementer, hvor personalet ikke
er med (eller overnatter).
Skolebestyrelsen kan styrke samarbejdet med forældrerådene.
Skal bestyrelsen lave skolefest/markedsdage osv.?
Skal forældrebank genopleves?
Skal forældrene aktiveres på en eller anden måde
SFO-forældreråd, som mødes med skolebestyrelsen mindst to gange årligt. Der bør være en
samarbejdsaftale. Et kan, ikke et must! https://uvm.dk/sfo-klub-og-fritidshjem/sfo
--------------------------------------------Budgettænkning med inddragelse et egentligt budget som supplement til budgetgennemgang, der er opgave
relateret.
Elevrådet har også krav på et budget.
Skolebestyrelsen overvejer smørrebrød til møderne.

